
Ominaisuudet Edut 
• Järjestelmä on helppo asentaa • Puhtaampaa ja kirkkaampaa vettä suoraan hanasta 

• Asennetaan kylmävesilinjaan • Voidaan asentaa allaskaappiin, istuinten alle tai mihin 
tahansa vesijohdon kulkureitillä 

• Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon • Helpottaa asentamista pieneen tilaan 

• Helppo patruunanvaihto • Ei sotkua, ei tarvetta katkaista vedentuloa, 
neljänneskierros patruunasta riittää irrottamiseen ja 
patruunan vaihtamiseen 

• Patentoitu aktiivihiilipatruuna • Poistaa tehokkaasti kloorin hajun ja maun 

• Patentoitu liitäntä • Helppo käyttää, positiivinen tiivistys 

• Liittimet eri putkikoolle • Vaihtoehtoiset liittimet useimmille putkille 

• Puhtaampaa ja kirkkaampaa vettä suoraan hanasta • Ei tarvetta varastoida vesipulloja tai pullovesisäiliöitä 

• Vähentää hajuja ja makuja sekä vähentää mikrobien 
määrää 

• Kirkkaampaa, paremman makuista ja hajuista vettä 
ilman hiekkaa ja ruostetta. Minimoi biologisen 
likaantumisen huolet  parantaen samalla veden makua, 
hajua ja kirkkautta. Vähentää testatusti 99,9 % 
bakteereista, alkueläinkystistä, levistä, homeitiöistä. 

3 

3M Vedensuodattimet 
Juomavesijärjestelmät matkailuajoneuvoihin ja veneisiin 
 

US-E2 Vedensuodatin 

Juomaveden laatu on vaihtelee paikallisesti. Laadukas vedensuodatin on 
ratkaisu, joka parantaa juomaveden laatua ja lisää veden 
käyttöturvallisuutta. 

3M US-E2 on suunniteltu veneellä ja matkailuajoneuvolla liikkuvien 
ihmisten tarpeisiin. 
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Tuotetiedot 
• Sisältää suodatinpään kiinnitysjalalla ja suodatinpatruunan 

• Mukana tulevat liittimet ovat 3/8” sovite 12 mm & 15 mm pistoliittimiin 
ja 3/8” sovite 12 mm letkuun. 

• Suurin käyttöpaine 125 psi (8,62 bar) 

• Suurin käyttölämpötila 37,8 °C 

 
• Suodatinpatruuna sisältää hopeoidun aktiivihiilisuodattimen 

• Suodatinpatruunoiden rakenne on hygieninen eikä 
suodatinmateriaaliin tarvitse koskea suodatinpatruunaa 
vaihdettaessa 

• Suodatinpatruunat ovat käyttövalmiita 

• Ohitustulppa järjestelmän puhdistamiseen toimitetaan 
järjestelmän mukana 

 

7,6cm tila tarvitaan 
patruunan vaihtoon 

Versio Malli Vaihtopatruuna Pak. 
koko 

Suo-
datin-
pää 

Liittimet Virtaus Kapa-
siteetti 

Suo-
datus-
aste 

Kloori Bakteerit 
(1) 

Lois-
kystat 

(2) 
Levä 
(3) 

Home 
(3) 

Jälki- 
asennus 

US-
E2 

E2 4 
VH3 
3/8” 
BSPT 

3/8” -- 12 mm 
& 15 mm JG 

3/8” -- 12 mm 
letkuun 

4 l/min 
(max. 8 
l/min) 

7500 l 0,2 μm >95 
% 

>99,9 % >99,9 % >99,9 
% 

>99,9 
% 

OEM US-
E2 

E2 12 
VH3 
3/8” 
BSPT 

- 
4 l/min 
(max. 8 
l/min) 

7500 l 0,2 μm >95 
% 

>99,9 % >99,9 % >99,9 
% 

>99,9 
% 

(1) testattu E.Coli ja Pseudomonas Fluorescens, (2) testattu NSF/ANSI Std. 53 mukaisesti, (3) testattu Dekkera bruxellensis ATCC (64276) 
 

Tärkeää 
Älä käytä mikrobiologisesti haitallisen tai laadultaan tuntemattoman veden suodatukseen ilman riittävää desinfiointia joko ennen suodatinta tai sen 
jälkeen. Järjestelmää, joka on sertifioitu alkueläinkystien vähentämiseen, voi käyttää suodatettavia kystiä sisältävän veden suodattamiseen. 
EPA Establishment Nr. 070595-CT-001. 
VAROITUS 
Tämä ei ole vedenpuhdistin 
VAROITUS 
Vesivuotoriskin vähentämiseksi tarkista toimittajaltasi, että veden paine ei ylitä suurinta suodattimelle sallittua käyttöpainetta. 
Tärkeää 
Suodatinpatruuna on vaihdettava kuuden kuukauden välein tai käyttökauden alussa. 
VAROITUS 
Poista suodatinpatruuna ja asenna ohitustulppa talvisäilytyksen tai puhdistuksen ajaksi. 


